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■.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ

Α. Πλαΰσυο Δουλευας

Πλαΰσυο γυά τη δουλευά της ’Οργανωτυκης ’Επυτροπης Συνδυάσκεψης 
είναυ η απόφαση της Συνέλευσης της 19.12.76, τοϋ Προέδρου καυ της 
’Εκτελεστυκης Γραμματεΰας της 6.1.77, ποΰ καθο'ρυσαν τοΰς στο'χους δου
λευας της καυ τά χρονυκά ορυα γυά την δυαδυκασυα ποΰ θα' όδηγησευ στην 
Πανελληνυα Συνδυάσκεψη τ ο ν ’ΐοΰλη.

Στοχο υ της δουλευας της ευναυ: α) το' πουοτυκο' άνέβασμα της ορ
γάνωσης, β) ή μαζυκοπο ΰηση , γ) ή άν τ υ πρ ο σω π ε υτ υ κο'τ ητ α της οργάνωσης 
σέ σχέση μέ τά κουνωνυκά στρώματα γυά τά συμφέροντα των όποΰων μάχε- 
ταυ το ΠΑ.ΣΟ.Κ καυ δ) ή γνησυο'τητα της δημοκρατυκης δ υαδ υ κασ υ'α ς .

'Η Ο.Ε.Σ μέ βάση τους στοχους τοΰτους θά έκπονη'σευ πλάνα δου
λευας,· ώστε ή πραγματο πο ΰηση των Συν δ υασκ έψ εων νά συναρτηθεΰ μέ το'ν 
βαθμό' έπΰτευξης της πουοτυκης βελτΰωσης καυ της μαζυκοποΰησης της 
’Οργάνωσης.

’Ανώτατο όργανό το0' Κυνημάτος είναυ.το Συνέδρυ© (άρθρο 47 του 
Καταστατ υ κο ϋ ). 'Η Πανελλαδυκ.η Συνδυάσκεψη δέν ε£ναυ το Συνέδρυο ποΰ 
προβλέπευ το Καταστατυκο. Ου άποφάσευς της θά άποτελέσουν εΰσηγησευς 
τΰς όποΰες θά έπυδυώξευ νά ΰλοπουησευ η Κεντρυκη ’ Επ υτροπη στα πλαΰ- 
συα της οργανωτυκης καυ πολυτυκης πορεΰας ποΰ δυαγράφεταυ ά πο τΰς 
δεσμευτυκές άποφσ'σευς των οργάνων του Κυνηματος. 1 Αρ μο δ υο'τ ητα της
Ο.Ε.Σ είναυ νά1 έπυλΰσευ ολα τά θέματα, ποΰ θέτ,ε.υ. ή πραγματο πο ΰηση 
των Συν δ υασ-κέψ εων στο' παραπάνω πλαΰσυο. '.Υπεύθυνη γυά τη λευτουργΰα 
τής Ο.Ε.Σ εϊναυ Τρυμελης Γραμματεΰα, ποΰ έκλέγεταυ άπο' τά μέλη της.

Β . Λευτουργΰα της Ο.Ε.Σ.

1. '0 χαρακτήρας της Γραμματεΰας της Ο.Ε.Σ ευναυ συντονυστυκο'ς
δηλαδή : α) προγραμματΰζευ τη δουλευά της Ο.Ε.Σ σέ τρο'πο ώστε νά πε- 
τΰχευ την αποστολή της στά καθορυσμένα χρονυκα ορυα, β) προετουμάζευ 
τΰςσυνεδρυάσευς τηε καΰ νά τηρεϋ τά πρακτυκά, γ) έπυμελεϋταυ την 
έκτέλεση των αποφάσεων της Ο.Ε.Σ καυ νά έλέγχευ την έφαρμογη τους.



δ) συντονίζει, καί προωθεί τη δο υλ ε υά των ’Επυτροπών που θα δημυουργή- 
σευ ή 0 . Ε . Σ .

2. 'Η 0.Ε .Σ έξ έ λεξε μέλη της Γραμματείας της τους Πέτρο Μώραλη, 
Α. Πα παθανασο'πο υλ ο καυ Βάσω Παπανδρέου.

3. 'Η Ο.Ε.Σ σύστησε γυά τη'ν καλύτερη καυ γρηγορωτερη δυεκπεραί- 
ωση τής δουλ ευα·ς της-τρεις ύποεπυτροπές.·

α. 'Η πρώτη έχευ σ ά σκοπο' να ποοετουμάσευ τα κείμενα, πού θα αποτε
λόσουν τυς εύσηγήσευς τής Ο.Ε.Σ στα θέματα τής Συνδυάσκεψης καυ.νά 
έπυμελήθεϋ τής καθοδήγησης του Κυνήματος (ΰποεπυτροπή πολυτυκής καθο
δήγησης ) .

β. 'Η δεύτερη έχευ σά σκοπο' να μελετήσευ τα θέματα τα σχετυκα' μέ τήν 
μαζυκοποίηση τού Κυνήματος καυ τήν ένταξη στυς Τοπυκές ’Οργανώσευς ^  
του μελών άπο' ολα τά κουνωνυκά στρώματα καυ να φροντυσευ γυά τήν 
επίτευξη τού στο'χου τούτου (ΰποεπυτροπή πολυτυκής δ ραστ ηρ υο πο υηση ς ) .

γ. ‘Ή τρίτη έχευ σά σκοπο' τήν έπίλυση των οργανωτυκών θεμάτων-πού 
θέτευ ή πραγματοποίηση των Συνδυασκέψεων (ΰποεπυτροπή όργανωτυκής 
προετουμασυ'ας) .

Σέ κάθε ΰποεπυτροπή συμμετέχευ έναμέλος' τής Γραμματείας τής 
Ο.Ε.Σ., πού προεδρεύευ των συνεδρυάσεων. Ου ύποεπυτροπές εΰσηγοΟνταυ 
στήν όλομέλευα τής Ο.Ε.Σ πού παίρνευ τυς τελυκές άποφάσευς.

Μ·. ’Η Ο.Ε.Σ μπορεί νά συστήσευ καί έλλες ύποεπυτροπές καυ νά 
άναθέσευ στυς ύποεπυτροπές της τή λήψη ο ρ υσμ έν·ω.ν αποφάσεων.

Γ . Θέματα συζήτησης καί δραστηρυοποίησης 1

Γυά νά συντευνευ ή προ ετο,υμασ ία τής Συνδυάσκεψης στυς Τ.Ο’ καί 
Κ.Ο . , στυς Νομαρχυακές Συνελεύσευς καί στυς Περυφερευακές Συνόυασκέ- 
ψευς στήν όμογενοπουηση του . Κυνήματο ς , στο' πουοτυκο' άνέβασμά του, στή 
μαζυκοπουησή του καυ νά έπυτρέψευ, μέ βάση τυς συγκεκρυμένες θέσευς 
πού ύποστηρυχτηκαν κατά τή συζήτηση, τήν κρίση γυά τά προ'σωπα πού θά 
έκλεγοϋν σάν έκπρο'σωπου, πρέπευ νά συναρτηθεί μέ ζύμωση, γύρω άπο' βα- 
συκά προβλήματα τής ’Οργάνωσης.

1. 'Η Πανελλήνυα Συνδυάσκεψη πρέπευ νά βοηθήσευ στή δυαμορφωση 
τής πολυτυκής γραμμής τού Κυνήματος. Κύρυο θέμα συζήτησης θά είναυ 
πολυτυκή εΰσήγηση τής Ο.Ε.Σ πάνω στήν πολυτυκή πορεία του Κυνήματος 
πού θά δυευκρυνυζευ βασυκές πολυτυκές τοποθετήσευς καί τούς σ,τρχους 
τής δουλευας τής ’Οργάνωσης. 'Η πολυτυκή εΰσήγηση θά σταλεί στυς



Π.Ν.Ε.

2. 'Η εγκύκλιος που συνοδέυσε την δημοσίευση του Καταστατικού 
όρισε, ότι "θά γίνει αντικείμενο ζύμωσης στις Τ.Ο καν συζήτησης στην 
Πανελλαδική ΣυνδιάσκεψηΗ .

'Η Ο.Ε.Σ θα αναλύσει τίς βασικές αρχές και τούς σκοπούς του 
Καταστατικοί) σέ εισήγησή πού θα παραδοθεί στις Π.Ν.Ε το' Φλεβάρη. Οι 
Τ.Ο και οΐ Κ.Ο καλούνται νοτ το' συζητήσουν, να το' κρένουν καί νά· εΐση- 
γηθόΰυ στις Νομαρχιακές Συνελεύσεις τις σχετικές τους απόψεις.

Τά πορίόματα τής συζήτησης θά διατυπώσει ή Κεντρική ’Επιτροπή 
πού θά εκλεγεί από τήν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη σέ εισήγησή της προ'ς 
τό Συνέδριο. Τό Συνέδριο θά επικυρώσει τό Καταστατικό στήν τελική 
του μορφή.

3. Οι Συνδιασκέψεις είναι τό κατάλληλο βήμα γιά νά έπισημανθούν 
τά βασικά προβλήματα;κάθε Νομού καί κάθε Περιφέρειας, νά προταθοΰν 
καί νά συζητηθούν λύσεις. ”Αν κάθε Νομαρχιακή ’Οργάνωση καταγράψει 
τά προβλήματα τού Νομού,, συζητήσει και προτείνει πιθανές λύσεις, τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ θά είναι σέ θέση μέ τήν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη, νάπαρουσιά- 
σει μιά λεπτομερή έπισκόπηση γιά τά προβλήματα ολόκληρου τού 'Ελληνι
κού χώρου. Κάθε Π.Ν.Ε πρέπει νά ετοιμάσει σχετική εισήγηση καί νά 
τήν υποβάλει στις Τ.Ο., Ο.Π., και Κ.Ο τής περιοχής της γιά συζήτηση. 
’Αντίγραφο πρέπει νά κοινοποιηθεί στήν Ο.Ε.Σ. , πού μπορεί νά τό σχο
λιάσει. Τά σχόλια θά πρέπει νά διαβιβαστούν στις Τ.Ο και Ο.Π γιά νά 
ληφθούν ΰ π ’όψη κατά τή συζήτηση. 'Η Ο.Ε.Σ θά παραδόσει μέχρι τέλος 
τού Γενάρη στις Π.Ν.Ε γιά νά τές βοηθήσει στ ή δουλειά τους σκέψεις 
γιά τήν υλοποίηση των παραπάνω.

Θέλουμε νά τονίσουμε, ότι ή ενασχόληση κάθε Τ.Ο καί Ο.Π μέ τό 
Τοπικό Πρόβλημα αποτελεί τή βασική προϋπόθεση γιά το' άπλωμά τής ορ
γάνωσης καί τή σύνδεσή της μέ τόν έργαζόμενο Λαό.

Ψ . Είναι σέ όλους γνωστή ή ανάγκη το' Κίνημα νά αποκτήσει δικό 
του ημερήσιο δημοσιογραφικό όργανο, πού θά εκφράζει τις θέσεις του.
'Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη πρέπει νά δώσει την ευκαιρία νά άποφασιστούν 
συγκεκριμένα μέτρα γιά τήν πραγμάτωση τού σκοπού τούτου καί νά συγ- 
κεντρωθούν τά απαραίτητα κεφάλαια. Σχετική εισήγηση τής Ο.Ε.Σ θά 
σταλεί στις Π.Ν.Ε.

5. Τέλος οΐ Συνδιασκέψεις θά πρέπει νά αποτελόσουν αφορμή γιά



να τεθεί σε' έφαρμογή το ο έκονομ εκο' πρόγραμμα, όπως δεατυπώθηκε στην 
εέσήγηση της ’Εκτελεστεκήε Γραμματεέας καέ της ’Επετροπήε Οέκονομεκοΰ 
της 19.12.76. Οέ Τ.Ο., οέ Κ.Ο καε' οέ Π.Ν.Ε θα πρέπεε να κενητοποεη- 
θοϋν γεά να εγγράφουν συνδρομητές σύμφωνα μέ οσα άναφέρεε ή εέσήγηση.

Δ . Δουλεεά γεά τό ποεοτεκο' άνέβασμα καε τή μαζεκοποέηση της ’Οργάνωσης

* Η Ο.Ε.Σ μέ βάση εέσηγήσεες των ύποεπετροπών πολετεκης καθοδήγη
σης καε πολυτεκήε δραστηρεοποέησηε θά πρέπεε νά καθορέσεε λεπτομερεε- 
ακά :

α. Τέ δουλεεα θά πρέπεε νά γένεε άπο' τές Π.Ν.Ε. , Κ.Ο., Τ.Ο καε τους 
Ο.Π γεά το ποεοτεκο' άνέβασμα της οργάνωσηε.

β. Μέ ποεοΰς τρο'πους θά έξασφαλεσθεε η μαζεκοποέηση.

γ. Πως θά ΰπάρξεε σέ όλο'κλήρο το'ν έλληνεκο' χώρο συνεχη'ε ενημέρωση 
καε καθοδήγηση γεά τά θέματα τήε Συνδεάσκεψηε.

δ. Πως θά ΰπάρξεε έλεγχος των νομαρχεακών οργανώσεων, ά'ν πήραν τά 
<?υγκεκρεμένα μέτρα πού τούς ύποδεέχτηκαν γεά το' άπλωμα τήε 
. οργάνωσηε.

"Ολες οε Νομαρχεακές όργανώσεες. θά πρέπεε νά έφαρμο'σουν τά πλά
να δουλεεάς πού θά. καθορεστουν άπο' τήυ Ο.Ε.Σ σέ συνεργασέα μέ τά 
άντέστοεχα το,πεκά δ’ργανα. Τά πλάνα θά είναε ύλοποεη'σεμα καε θά έξαρ- 
τώνταε άπο' τές άντεκεεμενεκές συνθήκες τοϋ χώρου καέ τές ύποκεεμενεκές 
δυνατο'τητες τήε οργάνωσηε· 'Η Ο.Ε.Σ καέ όλα τά Κεντρεκά "Οργανα θά 
συμβάλλουν ούσεαστεκά στην υποβοήθηση των πλάνων.

'Η δουλεεά γεά το ποεοτεκο' άνέβασμα καέ τή μαζεκοποέηση τήε άρ- 
γάνωσηε σκοπό έχεε νά συμμετάσχουν στη ζωή καέ τή δράση του Κενήματος 
πολύ περεσσότερα μέλη άπο' σήμερα άντεπροσωπευτ εκά των τμημάτων τού 
Λαού, γεά τά συμφέροντα των όποέων μάχεταε το Κένημα. Εεναε λοεπόν 
οπωσδήποτε άναγκαεο νά συναρτηθεε ή εκλογή των οργάνων καέ οέ υν- 
δεασκέψεες μέ τήν ολοκλήρωση μεας πορεέας πού θά προωθεε καέ θά έπε- 
βεβαεώνεε τή δημοκρατεκή δεαδεκασέα μέσα στήν οργάνωση· ’Αλλέως, αν 
δηλαδή πραγματο πο εηθοΰν οέ συνελεύσεες άσχετα άπο' το' έάν καέ σέ ποεό 
βαθμό πραγματοποεήθηκε το' ποεοτεκο' άνέβασμα καέ ή μαζεκοποέηση, ή 
μέχρε σήμερα προσπάθεεα οργάνωσης τήε βάσηε καέ οέ συνακο'λουθες άνα- 
βολές των Συνελεύσεων θά παρέμεναν χωρές ούσεαστεκή δεκαεολογέα.

./ . ·



Ε . Δουλειά γ μά την οργανωτική προετοιμασία

*Η Ο.Ε.Σ με βάση την εΐ,σήγηση της υποεπιτροπής όργαυωτμκής προ- 
ετομμασμας θά πρέπει, υά άποφασέσεμ πάνω στά όργαυωτμκά θέματα των 
Συνδμασκέψεωυ (άντμπροσώπευση9 συμμετοχή Κ,0.9 τρο'πος σύγκλησης., εκ
λογής άντμ προσώπωυ9 σύνθεση Πανελλήνυας Συνδμάσκεψης κ.λ.π), καθώς 
καμ τον τρο'πο εκλογής τής Κ.Ε στο' πνεύμα των δματάξεωυ του Καταστα- 
τ μκοΰ.

Γμά υά είναι, ο ί Συυελεΰσεμς καμ ο ΐ, Συνδμασκέψεμς άυτμπροσωπευ- 
τ μκέ ς των μελών του Κμυήματος θά πρ έπ ε μ νά παρέσταταμ μκαυοπομητμκο'ς 
άρμθμός μελών. Στην Πανελλήνμα Συυδμάσκεψη θά πρέπεμ νά συμμετάσχουυ 
τουλάχμστον πευτακάσμομ έκλεγμέυομ έκπροσωπομ των Τ.Ο καμ Κ.Ο.

’ 0 έλάχμστος άρμθμο'ς που θά συμμετέχεμ στ μ ς Συνδμασκέψεμς θά 
καθορμσθεμ μέ βάση το'ν υ δ μ ο στο'χο9 την πλάτεμά έκπροσωπηση των μελών. 
’Απαρέγκλμτη αρχή παραμέυεμ όμως ή δμάταξη του άρθρου 6 του Καταστα- 
τμκοΰ, ποέ όρμζεμ δτμ ή έκπροσωπηση των Τοπμκων ’Οργανώσεων στές 
Συνελευσεμς καμ τά Συυέδρμα του Κμυήματος εμυαμ ανάλογη μέ το'ν άρμθμο' 
των έυεργοπομημέυων μελών τους.


